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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 215 alin. 3 ∫i 4 din Codul penal, excep˛ie
ridicat„ de Dante ™tefan Stroe Ón Dosarul nr. 1.810/P/2005
al Tribunalului Gala˛i — Sec˛ia penal„.

La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Curtea dispune a se face apelul ∫i Ón Dosarul
nr. 432 D/2005, av‚nd ca obiect aceea∫i excep˛ie, ridicat„
de Iulian ™op‚rl„ Ón Dosarul nr. 13.863/P/2002 al
Judec„toriei Gala˛i. La apelul nominal r„spunde partea
Societatea Comercial„ îSuprem Impex“ — S.R.L. din
Gala˛i, prin administrator, lipsind autorul excep˛iei ∫i
Societatea Comercial„ îStejarul“ — S.R.L. din Com„ne∫ti.
Curtea, din oficiu, pune Ón discu˛ie conexarea dosarelor.
Partea prezent„, precum ∫i reprezentantul Ministerului
Public sunt de acord cu conexarea dosarelor.
Curtea, Ón temeiul art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
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Constitu˛ionale, dispune conexarea Dosarului nr. 432 D/2005
la Dosarul nr. 244 D/2005, care a fost primul Ónregistrat.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, se d„ cuv‚ntul
reprezentantului Societ„˛ii Comerciale îSuprem Impex“ —
S.R.L. din Gala˛i, care las„ la aprecierea Cur˛ii solu˛ionarea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca nefondat„, Óntruc‚t apreciaz„ c„
prevederile de lege criticate nu contravin dispozi˛iilor
constitu˛ionale invocate ca fiind Ónc„lcate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, re˛ine
urm„toarele:
Prin Óncheierile din 17 februarie 2005 ∫i 19 aprilie 2005,
pronun˛ate
Ón
dosarele
nr.
1.810/P/2005
∫i
nr. 13.863/P/2002, Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia penal„ ∫i
Judec„toria Gala˛i au sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 215 alin. 3 ∫i 4 din Codul penal, excep˛ie
ridicat„ de Dante ™tefan Stroe ∫i, respectiv, de Iulian
™op‚rl„ Ón dosarele men˛ionate.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in c„ dispozi˛iile legale criticate sunt
neconstitu˛ionale, deoarece prin incriminarea unor fapte ce
˛in de activitatea comercial„ se instituie o sanc˛iune penal„
ce nesocote∫te libertatea comer˛ului ∫i libertatea
contractual„, Ón condi˛iile Ón care, Ón opinia lor, o eventual„
eroare contractual„ sau neÓndeplinirea unei obliga˛ii
contractuale poate fi sanc˛ionat„ doar Ón materie civil„. Œntr-o
atare situa˛ie aplicarea unor sanc˛iuni penale contravine
prevederilor constitu˛ionale ale art. 11 ∫i 20, prin raportare
la art. 1 din Protocolul nr. 4 adi˛ional la Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
precum ∫i ale art. 45 referitoare la libertatea economic„ ∫i
ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitu˛ie referitoare la
asigurarea de c„tre statul rom‚n a libert„˛ii comer˛ului.
Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia penal„ ∫i Judec„toria Gala˛i
opineaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor
art. 215 alin. 3 ∫i 4 din Codul penal este neÓntemeiat„.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierile de sesizare au fost comunicate
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, deoarece textul legal criticat
incrimineaz„ infrac˛iunea de Ón∫el„ciune, care nu trebuie
confundat„ cu neexecutarea unei obliga˛ii contractuale. A∫a
cum rezult„ chiar din cuprinsul art. 215 alin. 3 din Codul
penal, pentru existen˛a laturii obiective fapta trebuie s„ fi
fost s„v‚r∫it„ Ón a∫a fel Ónc‚t, f„r„ aceast„ eroare, cel
Ón∫elat nu ar fi Óncheiat contractul Ón condi˛iile stipulate.
Stabilirea existen˛ei tuturor elementelor constitutive ale
infrac˛iunii este Óns„ atributul exclusiv al instan˛ei de
judecat„. Se mai arat„ c„ dispozi˛iile constitu˛ionale ale
art. 135 trebuie interpretate Ón leg„tur„ cu art. 45 consacrat
libert„˛ii economice, Ón sensul c„ ideea garant„rii accesului
neÓngr„dit la libera ini˛iativ„ trebuie privit„ prin prisma
sarcinilor prev„zute la art. 135 alin. (2) ∫i, pe cale de
consecin˛„, nu se poate re˛ine Ónc„lcarea de c„tre textul
legal criticat a acestor prevederi fundamentale.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t nu poate fi
confundat„ infrac˛iunea de Ón∫el„ciune cu neexecutarea
unei obliga˛ii contractuale. Astfel, Ón∫el„ciunea Ón oricare

dintre variantele sale este o infrac˛iune contra patrimoniului,
const‚nd Ón Ón∫elarea Óncrederii participan˛ilor la raporturile
juridice patrimoniale, fapt absolut intolerabil Ón cadrul
acestor raporturi juridice. Aceast„ infrac˛iune este prev„zut„
Ón toate legisla˛iile penale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de
judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ii prezente, concluziile
procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 1
alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„
solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 215 alin. 3 ∫i 4 din Codul penal, cu
urm„torul con˛inut: îInducerea sau men˛inerea Ón eroare a
unei persoane cu prilejul Óncheierii sau execut„rii unui contract,
s„v‚r∫it„ Ón a∫a fel Ónc‚t, f„r„ aceast„ eroare, cel Ón∫elat nu ar
fi Óncheiat sau executat contractul Ón condi˛iile stipulate, se
sanc˛ioneaz„ cu pedeapsa prev„zut„ Ón alineatele precedente,
dup„ distinc˛iile acolo ar„tate.
Emiterea unui cec asupra unei institu˛ii de credit sau unei
persoane, ∫tiind c„ pentru valorificarea lui nu exist„ provizia
sau acoperirea necesar„, precum ∫i fapta de a retrage, dup„
emitere, provizia, Ón totul sau Ón parte, ori de a interzice trasului
de a pl„ti Ónainte de expirarea termenului de prezentare, Ón
scopul ar„tat Ón alin. 1, dac„ s-a pricinuit o pagub„ posesorului
cecului, se sanc˛ioneaz„ cu pedeapsa prev„zut„ Ón alin. 2.“
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„ prin
dispozi˛iile legale criticate sunt Ónc„lcate prevederile
constitu˛ionale ale art. 11 ∫i 20, prin raportare la art. 1 din
Protocolul nr. 4 adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, precum ∫i
prevederile art. 45 referitoare la Libertatea economic„ ∫i ale
art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitu˛ie referitoare la
asigurarea de c„tre statul rom‚n a libert„˛ii comer˛ului.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, se constat„
c„ asupra constitu˛ionalit„˛ii dispozi˛iilor art. 215 alin. 3 ∫i 4
din Codul penal, sub aspectul acelora∫i critici de
neconstitu˛ionalitate ca ∫i Ón prezenta cauz„, Curtea
Constitu˛ional„ s-a mai pronun˛at prin Decizia nr. 173 din
4 noiembrie 1999, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 624 din 21 decembrie 1999, ∫i, mai
recent, prin Decizia nr. 215 din 14 aprilie 2005, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 478 din
7 iunie 2005, Ón sensul respingerii acesteia. Cu acel prilej
Curtea a re˛inut c„ at‚t alin. 3, c‚t ∫i alin. 4 ale art. 215
din Codul penal incrimineaz„ Ón∫el„ciunea ca o grav„ fapt„
antisocial„ contra patrimoniului, const‚nd Ón Ón∫elarea
Óncrederii participan˛ilor la raporturile juridice patrimoniale,
fapt absolut intolerabil Ón cadrul acestora. De altfel, Ón toate
sistemele de drept Ón∫el„ciunea ori escrocheria este o
fapt„ incriminat„ ∫i sever sanc˛ionat„.
Cu privire la Ónc„lcarea dispozi˛iilor constitu˛ionale ale
art. 45 referitoare la Libertatea economic„ ∫i ale art. 135
alin. (2) lit. a) referitoare la asigurarea de c„tre statul
rom‚n a libert„˛ii comer˛ului s-a re˛inut c„, a∫a cum rezult„
chiar din con˛inutul textului criticat, elementul material al
infrac˛iunii de Ón∫el„ciune are drept premis„ o ac˛iune ∫i,
respectiv, o omisiune care induce cocontractantul Óntr-o
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eroare determinant„ la Óncheierea ori executarea actului.
Dac„ eroarea nu ar fi existat, contractul nu s-ar fi Óncheiat
sau executat Ón condi˛iile respective. Prin urmare, nu poate
fi confundat„ infrac˛iunea de Ón∫el„ciune cu neexecutarea
unei obliga˛ii contractuale. De aceea invocarea dispozi˛iilor
constitu˛ionale men˛ionate, precum ∫i a celor ale art. 1 din
Protocolul nr. 4 adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea
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drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, privitoare la
interzicerea priv„rii de libertate pentru datorii, este total
nepertinent„.
Cele statuate prin deciziile men˛ionate Ó∫i men˛in
valabilitatea, Óntruc‚t Ón prezenta cauz„ nu au intervenit
elemente noi care s„ justifice schimbarea jurispruden˛ei
Cur˛ii.

Pentru considerentele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 215 alin. 3 ∫i 4 din Codul penal, excep˛ie ridicat„ de
Dante ™tefan Stroe Ón Dosarul nr. 1.810/P/2005 al Tribunalului Gala˛i — Sec˛ia penal„ ∫i de Iulian ™op‚rl„ Ón Dosarul
nr. 13.863/P/2002 al Judec„toriei Gala˛i.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 12 iulie 2005.
PRE™EDINTE,

ION PREDESCU
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea unor acte normative Ón domeniul agriculturii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare
Rural„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.518/2002 privind
aprobarea mecanismului de acordare a primelor de export
de la bugetul de stat pentru produsele agroalimentare,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 5
din 8 ianuarie 2003, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — (1) Beneficiarii primei de export prev„zu˛i la
art. 6 vor prezenta Agen˛iei de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru
Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„,
institu˛ie public„ din subordinea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, o cerere-tip conform
modelului prev„zut Ón anexa nr. 1.“
2. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 8 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 8. — (1) Agen˛ia de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru
Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„
verific„ cererile ∫i documentele primite de la operatorii
economici prev„zu˛i la art. 6, Ón ordinea Ónregistr„rii la
Registratura Agen˛iei de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru
Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„.
(2) Cererile care se Óncadreaz„ Ón prevederile prezentei
hot„r‚ri se aprob„ de Agen˛ia de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru
Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„, care
efectueaz„ pl„˛ile c„tre operatorii economici beneficiari.“

Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 74/2003 pentru
stabilirea nivelului subven˛ion„rii primelor de asigurare
acordate produc„torilor agricoli, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 78 din 6 februarie 2003, se
modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — (1) Nivelul de subven˛ionare a primelor de
asigurare este de 50% din valoarea acestora, pentru toate
societ„˛ile de asigurare ∫i asigurare-reasigurare agreate de
Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale ∫i de
Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor.“
2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea urm„torul cuprins:
î(2) La Óncheierea contractului cu societ„˛ile de asigurare
∫i asigurare-reasigurare agreate, produc„torii agricoli vor
achita 50% din valoarea primelor de asigurare pentru
culturile ∫i speciile de animale, p„s„ri, familii de albine ∫i
pe∫ti pentru care se subven˛ioneaz„ primele de asigurare
∫i vor prezenta o adeverin˛„ de la prim„rie, din care s„
rezulte Óndeplinirea obliga˛iilor prev„zute la art. 19 lit. a)
∫i b) din Legea nr. 381/2002, cu modific„rile ulterioare.“
3. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Pentru Óncasarea subven˛iei societ„˛ile de
asigurare ∫i asigurare-reasigurare vor depune la sucursalele
jude˛ene ale Agen˛iei de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru
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Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„,
institu˛ie public„ din subordinea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, urm„toarele acte: copie de
pe poli˛a de asigurare, copie de pe documentele de plat„
cu care s-a achitat valoarea primelor de asigurare ∫i
adeverin˛„ de la prim„ria Ón a c„rei raz„ teritorial„ se afl„
culturile agricole ∫i speciile de animale asigurate, din care
s„ rezulte Óndeplinirea obliga˛iilor prev„zute la art. 19 lit. a)
∫i b) din Legea nr. 381/2002, cu modific„rile ulterioare.“
4. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Œn baza documenta˛iei primite de la
societ„˛ile de asigurare ∫i asigurare-reasigurare, sucursalele
jude˛ene ale Agen˛iei de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru
Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„
verific„ documenta˛ia prezentat„ ∫i Óntocmesc un
centralizator cu sumele reprezent‚nd subven˛ionarea
primelor de asigurare, pe care Ól vor Ónainta Agen˛iei de
Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„
∫i Dezvoltare Rural„ pentru aprobare ∫i decontare, conform
modelului prev„zut Ón anexa nr. 1, Ónso˛it de deconturile
justificative Óntocmite conform modelului prev„zut Ón anexa
nr. 2.“
5. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — (1) Agen˛ia de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru
Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„, dup„
aprobarea documenta˛iei primite, va transmite Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale tabelul
centralizator, al c„rui model este prev„zut Ón anexa nr. 1,
cuprinz‚nd sumele reprezent‚nd subven˛ionarea primelor
de asigurare, Ón vederea aprob„rii de c„tre ordonatorul
principal de credite.
(2) Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
va transmite Ministerului Finan˛elor Publice cererea pentru
deschiderea creditelor bugetare Ónso˛it„ de tabelul
centralizator cu sumele reprezent‚nd subven˛ionarea
primelor de asigurare.“
6. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — Dup„ aprobarea cererii pentru deschiderea
creditelor bugetare de c„tre Ministerul Finan˛elor Publice,
din bugetul Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale se alimenteaz„ contul Agen˛iei de Pl„˛i ∫i
Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i
Dezvoltare Rural„.“
7. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — Decontarea sumelor reprezent‚nd subven˛ionarea
primelor de asigurare c„tre societ„˛ile de asigurare ∫i
asigurare-reasigurare se face de c„tre Agen˛ia de Pl„˛i ∫i
Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i
Dezvoltare Rural„ prin trezorerie.“
8. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — (1) Œntocmirea de documente neconforme cu
realitatea ∫i utilizarea fondurilor de la bugetul de stat Ón
alte scopuri se sanc˛ioneaz„ cu restituirea sumelor la
bugetul de stat, prin Agen˛ia de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru
Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„,
actualizate cu indicele ratei infla˛iei, dac„ fapta nu a fost
s„v‚r∫it„ Ón astfel de condi˛ii Ónc‚t s„ constituie infrac˛iune.“
9. Dup„ articolul 9 se introduce un nou articol,
articolul 91, cu urm„torul cuprins:
îArt. 9 1 . — Sumele alocate pentru subven˛ionarea
primelor de asigurare acordate produc„torilor agricoli se
asigur„ de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, Ón limita
prevederilor bugetare aprobate.“
10. Anexa nr. 1 se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa
nr. 1 la prezenta hot„r‚re.

Art. III. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.238/2004 pentru
stabilirea speciilor ∫i a ajutorului financiar pentru produc˛ia
intern„ de semin˛e certificat„ oficial, destinat„ pentru
Óns„m‚n˛are Ón campaniile agricole din toamna anului 2004,
prim„vara ∫i toamna anului 2005 ∫i prim„vara anului 2006,
∫i pentru aprobarea normelor metodologice, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 738 din
16 august 2004, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (4) al articolului 7 va avea urm„torul cuprins:
î(4) Œn cazul Ón care Ónc„lcarea dispozi˛iilor alin. (1)—(3),
precum ∫i a dispozi˛iilor art. 6 alin. (2) ∫i (3) a fost
constatat„ dup„ acordarea ajutorului financiar, beneficiarii
sumelor respective sunt obliga˛i s„ le restituie, actualizate
Ón func˛ie de nivelul ratei infla˛iei, Agen˛iei de Pl„˛i ∫i
Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i
Dezvoltare Rural„, institu˛ie public„ din subordinea
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, Ón
vederea redistribuirii sau vir„rii acestora c„tre bugetul de
stat, dup„ caz. Œn cazul refuzului de a returna sumele
necuvenite, Óncasate anterior ca ajutor financiar,
beneficiarilor acestor sume le va fi retras„ autoriza˛ia
acordat„, Ón urma Ónregistr„rii operatorului economic
respectiv pentru producerea semin˛elor pe o perioad„ de
5 ani, iar sumele respective vor fi recuperate Ón condi˛iile
legii de c„tre Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale.“
2. Articolele 3, 4, 7—11 din anexa nr. 5 îNorme
metodologice privind acordarea, verificarea ∫i plata
ajutorului financiar pentru produc˛ia intern„ de semin˛e
certificat„ oficial, folosit„ pentru Óns„m‚n˛are Ón
campaniile agricole din toamna anului 2004, prim„vara ∫i
toamna anului 2005 ∫i prim„vara anului 2006“ se modific„
∫i vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Beneficiarii sumelor reprezent‚nd ajutorul
financiar pentru produc˛ia intern„ de semin˛e, certificat„
oficial, destinat„ Óns„m‚n˛„rii, Óntocmesc cererea pentru
acordarea ajutorului financiar pentru produc˛ia intern„ de
semin˛e, certificat„ oficial, destinat„ Óns„m‚n˛„rii, conform
modelului prev„zut Ón anexa nr. 1 la prezentele norme
metodologice, pe care o adreseaz„ sucursalelor jude˛ene
ale Agen˛iei de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru Agricultur„,
Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„ Ón a c„ror raz„
este certificat„ oficial s„m‚n˛a.
Art. 4. — Cererile, Ónaintate de beneficiarii ajutorului
financiar pentru produc˛ia intern„ de semin˛e certificat„
oficial, destinat„ Óns„m‚n˛„rii, la sucursalele jude˛ene ale
Agen˛iei de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie
Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„ sunt Ónso˛ite de
urm„toarele documente, Ón copie:
a) autoriza˛iile operatorului economic, persoan„ fizic„
sau juridic„, Ónregistrat pentru producerea, prelucrarea ∫i
comercializarea semin˛elor, dup„ caz, vizate pe anul Ón
curs. Œn condi˛iile Ón care operatorul economic nu este
Ónregistrat pentru desf„∫urarea activit„˛ii de prelucrare sau
nu efectueaz„ prelucrarea semin˛elor, el va prezenta
contractul de prest„ri de servicii Óncheiat cu operatorul
economic prestator ∫i autoriza˛ia de prelucrare a acestuia;
b) declara˛ia de multiplicare a semin˛ei Ón vederea
certific„rii oficiale sau declara˛ia de multiplicare Ónso˛it„ de
contractul de multiplicare cu un prestator de servicii
Ónregistrat pentru producerea de semin˛e, Ón baza c„rora a
fost produs„ s„m‚n˛a, Ónregistrate la inspectoratele
teritoriale pentru calitatea semin˛elor ∫i a materialului
s„ditor sau la Laboratorul Central pentru Calitatea
Semin˛elor ∫i a Materialului S„ditor;
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c) situa˛ia privind provenien˛a semin˛elor care fac
obiectul cererii pentru acordarea ajutorului financiar pentru
produc˛ia intern„ de semin˛e, certificat„ oficial, destinat„
Óns„m‚n˛„rii, care va cuprinde: denumirea produc„torului,
specia, soiul, categoria biologic„, num„rul de lot, cantitatea
de semin˛e v‚ndut„ ∫i/sau Óns„m‚n˛at„, exprimat„ Ón
kilograme, num„rul ∫i data documentului de intrare,
destina˛ia produc˛iei, v‚nzare ∫i/sau Óns„m‚n˛are, ∫i copii
de pe certificatele oficiale de calitate a semin˛ei;
d) beneficiarii ajutorului financiar pentru produc˛ia intern„
de semin˛e, certificat„ oficial, destinat„ Óns„m‚n˛„rii, care
comercializeaz„ s„m‚n˛a, trebuie s„ prezinte ∫i lista
cuprinz‚nd cump„r„torii de semin˛e certificate oficial, care
con˛ine: cump„r„torul, adresa, num„rul ∫i data facturii,
num„rul ∫i data certificatului de calitate emis
cump„r„torului, specia, soiul, categoria biologic„, produsul
de uz fitosanitar folosit la tratarea semin˛elor, grupa de
toxicitate, num„rul de lot, cantitatea de s„m‚n˛„ v‚ndut„,
pre˛ul de v‚nzare, suma suportat„ de cump„r„tor, suma
stabilit„ ca ajutor financiar la 100 kg s„m‚n˛„, valoarea
ajutorului financiar, modul de efectuare a pl„˛ii;
e) beneficiarii ajutorului financiar pentru produc˛ia intern„
de semin˛e, certificat„ oficial, destinat„ Óns„m‚n˛„rii, care
folosesc s„m‚n˛a proprie pentru Óns„m‚n˛are, trebuie s„
fac„ dovada Ónfiin˛„rii culturii, printr-un document avizat de
reprezentantul teritorial al direc˛iei pentru agricultur„ ∫i
dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, din
care s„ reias„: specia, soiul, categoria biologic„, num„rul
de lot, suprafa˛a Óns„m‚n˛at„, norma de s„m‚n˛„ la hectar,
cantitatea total„ de s„m‚n˛„ certificat„ oficial, folosit„.
Separat, beneficiarii ajutorului financiar vor furniza date cu
privire la specie, soi, categorie biologic„, produsul de uz
fitosanitar folosit la tratarea semin˛elor ∫i grupa de
toxicitate, dup„ caz, num„rul de lot, cantitatea de s„m‚n˛„
folosit„ pentru Óns„m‚n˛are, suma stabilit„ ca ajutor
financiar la 100 kg s„m‚n˛„, valoarea ajutorului financiar ∫i
suma suportat„ de utilizator. Norma de s„m‚n˛„ la hectar
nu va dep„∫i limita maxim„ prev„zut„, pe specii, Ón
anexele nr. 1—4 la hot„r‚re.
.............................................................................................
Art. 7. — (1) Sucursalele jude˛ene ale Agen˛iei de Pl„˛i
∫i Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i
Dezvoltare Rural„ verific„ cererile pentru acordarea
ajutorului financiar pentru produc˛ia intern„ de semin˛e
certificat„ oficial, destinat„ Óns„m‚n˛„rii, ∫i le transmite spre
aprobare ∫i decontare Agen˛iei de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru
Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„.
(2) Dup„ aprobarea cererilor pentru acordarea ajutorului
financiar pentru produc˛ia intern„ de semin˛e, certificat„
oficial, destinat„ Óns„m‚n˛„rii, Agen˛ia de Pl„˛i ∫i Interven˛ie
pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„
Óntocme∫te situa˛ia centralizatoare privind cererile aprobate
pentru acordarea ajutorului financiar pentru semin˛ele

certificate oficial, din produc˛ia intern„, folosite la
Óns„m‚n˛are Ón campania agricol„ a anului respectiv,
conform modelului prezentat Ón anexa nr. 2 la prezentele
norme metodologice.
(3) Œn baza situa˛iei centralizatoare privind cererile
aprobate pentru acordarea ajutorului financiar pentru
semin˛ele certificate oficial, din produc˛ia intern„, folosite la
Óns„m‚n˛are Ón campania agricol„ a anului respectiv,
Agen˛ia de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie
Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„ Óntocme∫te centralizatorul
sumelor privind ajutorul financiar acordat pentru semin˛ele
certificate oficial, din produc˛ia intern„, folosite la
Óns„m‚n˛are Ón campania agricol„ a anului respectiv,
conform modelului prezentat Ón anexa nr. 3 la prezentele
norme metodologice, ∫i Ól transmite Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale p‚n„ la data de 15 august
pentru culturile Óns„m‚n˛ate prim„vara ∫i p‚n„ la data de
20 decembrie pentru culturile Óns„m‚n˛ate toamna.
Art. 8. — Derularea ∫i decontarea fondurilor alocate ca
ajutor financiar pentru produc˛ia intern„ de semin˛e,
certificat„ oficial, destinat„ Óns„m‚n˛„rii, c„tre operatorii
economici, persoane fizice sau juridice, beneficiari ai
ajutorului financiar, Ón conformitate cu prevederile prezentei
hot„r‚ri, se fac prin Agen˛ia de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru
Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„.
Art. 9. — Centralizatorul transmis de Agen˛ia de Pl„˛i ∫i
Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i
Dezvoltare Rural„ privind ajutorul financiar acordat pentru
semin˛ele certificate oficial, din produc˛ia intern„, folosite la
Óns„m‚n˛are Ón campania agricol„ a anului respectiv, se
aprob„ de ordonatorul principal de credite ∫i se transmite
la Ministerul Finan˛elor Publice Ónso˛it de cererea de
deschidere a creditelor bugetare.
Art. 10. — Dup„ aprobarea de c„tre Ministerul
Finan˛elor Publice a cererii pentru deschiderea creditelor
bugetare, Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale alimenteaz„ conturile Agen˛iei de Pl„˛i ∫i Interven˛ie
pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare
Rural„, care, Ón baza cererilor aprobate pentru acordarea
ajutorului financiar pentru produc˛ia intern„ de semin˛e
certificat„ oficial, destinat„ Óns„m‚n˛„rii, efectueaz„ pl„˛ile
c„tre beneficiarii ajutorului financiar.
Art. 11. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrant„ din
prezentele norme metodologice.“
3. Anexele nr. 1—3 se modific„ ∫i se Ónlocuiesc cu
anexele nr. 2—4 la prezenta hot„r‚re.
4. Anexa nr. 4 la anexa nr. 5 îNorme metodologice
privind acordarea, verificarea ∫i plata ajutorului financiar
pentru produc˛ia intern„ de semin˛e certificat„ oficial,
folosit„ pentru Óns„m‚n˛are Ón campaniile agricole din
toamna anului 2004, prim„vara ∫i toamna anului 2005 ∫i
prim„vara anului 2006“ se abrog„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 807.
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 74/2003)

AGENﬁIA DE PL√ﬁI ™I INTERVENﬁIE
PENTRU AGRICULTUR√, INDUSTRIE
ALIMENTAR√ ™I DEZVOLTARE RURAL√

Sucursala Jude˛ean„ ....................
Nr. ................./...............................
CENTRALIZATOR

cu sumele privind subven˛ionarea primelor de asigurare Ón conformitate cu art. 6 lit. b) din Legea nr. 381/2002,
cu modific„rile ulterioare
Nr.
crt.

Societ„˛ile de asigurare ∫i
asigurare-reasigurare agreate de
Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale

Suma total„ reprezent‚nd
primele de asigurare
(mii lei)

Suma reprezent‚nd 50% din
valoarea primelor de asigurare
(mii lei)

1.
2.
3.
4.
TOTAL
™ef sucursal„ ..........
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

Jude˛ul ....................................................................................
Beneficiarul ajutorului financiar .............................................
Adresa/Sediul .........................................................................
Telefon/Fax .............................................................................
Codul fiscal ............................................................................
Num„rul de Ónregistrare la registrul comer˛ului ...................
Banca (Trezoreria) .................................................................
Contul nr. ...............................................................................
Verificat ∫i aprobat pentru suma de ................ mii lei.
Agen˛ia de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru Agricultur„,
Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„
Director general,
Certific„m
Certific„m
cantitatea ∫i calitatea semin˛ei
efectuarea tratamentului la semin˛ele de ............
I.T.C.S.M.S., L.C.C.S.M.S.
Unitatea fitosanitar„
CERERE

privind acordarea ajutorului financiar pentru produc˛ia intern„ de semin˛e, certificat„ oficial,
destinat„ Óns„m‚n˛„rii Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.238/2004
1. S„m‚n˛a v‚ndut„
Nr.
crt.

Semin˛e
certificate oficial
— specia —

Categoria
biologic„

Suma reprezent‚nd
ajutorul financiar
(mii lei/100 kg; 100 buc.)

TOTAL 1

x

x

Cantitatea de s„m‚n˛„
Total
(kg)

Ajutor financiar de primit
de la bugetul de stat
(mii lei)

Cantitatea de s„m‚n˛„
Norma la hectar
Total
(kg; mii buc./ha)
(kg)

Ajutor financiar de primit
de la bugetul de stat
(mii lei)

2. S„m‚n˛a utilizat„ pentru Óns„m‚n˛are proprie
Nr.
crt.

Semin˛e
certificate oficial
— specia —

Categoria
biologic„

Suma reprezent‚nd
ajutorul financiar
(mii lei/100 kg; 100 buc.)

TOTAL 2
TOTAL GENERAL (1 + 2)

x

x
x

x
x

R„spund pentru realitatea ∫i legalitatea datelor.
Beneficiarul ajutorului financiar,
Agentul economic ..........
Director,
........................

Contabil-∫ef,
.................................
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ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 2 la normele metodologice)
AGENﬁIA DE PL√ﬁI ™I INTERVENﬁIE
PENTRU AGRICULTUR√, INDUSTRIE
ALIMENTAR√ ™I DEZVOLTARE RURAL√
SITUAﬁIA CENTRALIZATOARE

privind cererile aprobate pentru acordarea ajutorului financiar pentru semin˛ele certificate oficial din produc˛ia intern„,
folosite la Óns„m‚n˛are, Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.238/2004
Nr.
crt.

Beneficiarul
ajutorului financiar

Cerere
Nr. .....
din ......

Categoria
biologic„

Specia

Cantitatea
(kg)

Ajutorul financiar
(mii lei/100 kg;
Total
100 buc.)
(mii lei)

N O T √:

Situa˛ia centralizatoare se va Óntocmi separat pentru semin˛ele v‚ndute ∫i separat pentru semin˛ele utilizate pentru
Óns„m‚n˛are proprie.
Director general,
................................
ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

Se aprob„.
Ordonator principal de credite
AGENﬁIA DE PL√ﬁI ™I INTERVENﬁIE
PENTRU AGRICULTUR√, INDUSTRIE
ALIMENTAR√ ™I DEZVOLTARE RURAL√
CENTRALIZATORUL

sumelor privind ajutorul financiar acordat pentru semin˛ele certificate oficial, din produc˛ia intern„,
folosite la Óns„m‚n˛are, Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.238/2004
Nr.
crt.

Cultura

Categoria
biologic„

Cantitatea
(kg)

Ajutor financiar de primit
de la bugetul de stat
(mii lei/100 kg;
Total
100 buc.)
(mii lei)

Director general,
................................

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
privind aprobarea Normei sanitare veterinare care aprob„ un manual de diagnostic stabilind
proceduri de diagnostic, metode de prelevare a probelor ∫i criterii pentru evaluarea testelor
de laborator pentru confirmarea pestei porcine clasice
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 33.153 din 5 iulie 2005, Óntocmit de Direc˛ia general„ sanitar„ veterinar„ din
cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii
sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 4 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ care
aprob„ un manual de diagnostic stabilind proceduri de
diagnostic, metode de prelevare a probelor ∫i criterii pentru

evaluarea testelor de laborator pentru confirmarea pestei
porcine clasice, prev„zut„ Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezentul ordin.

*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 707 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, institutele veterinare centrale
∫i direc˛iile sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prevederile prezentului ordin se aplic„
exploata˛iilor de animale Ón care nu se efectueaz„
vaccinarea porcinelor contra pestei porcine clasice.
Art. 4. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ orice alte dispozi˛ii contrare.

Art. 5. — Prezentul ordin constituie transpunerea oficial„
a Deciziei Comisiei 2002/106/CE care aprob„ un manual
de diagnostic stabilind proceduri de diagnostic, metode de
prelevare a probelor ∫i criterii pentru evaluarea testelor de
laborator pentru confirmarea pestei porcine clasice, publicat„
Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE)
nr. L 39 din 9 februarie 2002, p. 71.
Art. 6. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la
10 zile de la publicare.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
R„zvan ﬁÓru
Bucure∫ti, 12 iulie 2005.
Nr. 66.
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la m„surile
pentru controlul pestei porcine clasice
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 33.023 din 29 iunie 2005, Óntocmit de Direc˛ia general„ sanitar„ veterinar„ din
cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii sanitarveterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 4 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ cu
privire la m„surile pentru controlul pestei porcine clasice,
prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, institutele veterinare centrale
∫i direc˛iile sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i
p„durilor nr. 404/2002 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare cu privire la m„surile de control al pestei porcine

clasice, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 268 din 17 aprilie 2003.
Art. 4. — Prezentul ordin constituie transpunerea oficial„
a Directivei Consiliului 2001/89/CE privind m„surile
comunitare pentru controlul pestei porcine clasice, publicat„
Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE)
nr. L 316 din 1 decembrie 2001, p. 5.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la
1 ianuarie 2006, Ón conformitate cu Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.026/2003 privind strategia de renun˛are la vaccinarea
contra pestei porcine clasice Ón Rom‚nia, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 644 din
10 septembrie 2003.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
R„zvan ﬁÓru
Bucure∫ti, 12 iulie 2005.
Nr. 67.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 707 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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